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200--2פרופ' שפי אוריתאשב להדסה183002

42-663ד"ר אלון שחרפיזיקה 1831021

42-663ד"ר שייר ארז, ד"ר מצרי אליהואלגברה ליארית183110

42-663ד"ר שייר ארזחשבון דיפרציאלי ואיטגרלי 1831121

21-331.5ד"ר שפט אור, פרופ' ברוס שרגאקומביטוריקה183108

22-442ד"ר בשק-דוקוב אלישבעמבוא להדסת תוכה ומחשבים183120

221--2פרופ' משה ברפרקים במדעי המוח 1,3272151

2090292713.5סה"כ שה א' סמסטר 1

200--2פרופ' שפי אוריתאשב להדסה283002

221--2פרופ' לוטקר צביתכות פייתון283011

42-663ד"ר בשן אמירפיזיקה 2831032

42-663ד"ר ראיצ'יק איריהחשבון דיפרציאלי ואיטגרלי 2831142

21-331.5פרופ' ברוקס שמעוןמשוואות דיפרציאליות רגילות283115

31-442פרופ' קוגלר הלל, פרופ' לוטקר צבימבי תוים ואלגוריתמים 2831191

31-442פרופ' וובר אופיר, ד"ר מדיה מוטימערכות לוגיות ספרתיות283140

2070272512.5סה"כ שה א' סמסטר 2

31-442ד"ר ועם יאירמערכות ליאריות383206

21-331.5ד"ר מכמל עדיאליזה הרמוית383210

21-331.5פרופ' ברוקס שמעוןפוקציות מרוכבות383211

21-331.5גב' צבי זהביתמשוואות דיפרציאליות חלקיות383215

31-442ד"ר גון זיגרמבוא  להסתברות וסטטיסטיקה383216

31-442פרופ' וייס אריהמבוא להדסת חשמל383237

331.50.75--פרופ' וייס אריהמעבדה במבוא להדסת חשמל383238

21-331.5ד"ר לוי איתמרתכן לוגי383253

17732725.512.75סה"כ שה ב' סמסטר 3

31-442ד"ר כהן אלימכיקה קווטית שימושית483204

31-442פרופ' פיקסלר דרורשדות אלקטרומגטיים483207

22-442פרופ' שיף ג'רמיכלים לאליזה ומרית483214

2210.5--פרופ' ווה דורוןמעבדה ביסודות התקי מוליכים למחצה483243

31-442ד"ר אלבו אסף, ד"ר לוי תומריסודות התקי מוליכים למחצה483244

31-442ד"ר זלבסקי זאב, ד"ר שוורץ עופראותות ומערכות483245

31-442ד"ר זיידל בימיןמבוא לבקרה483246

1772262512.5סה"כ שה ב' סמסטר 4

22-442ט..תכות מוחה עצמים583223

32-552.5פרופ' סומך-ברוך עלייהאותות אקראיים ורעש583302

32-552.5פרופ' שור יוסףאלקטרויקה ליארית583303

32-552.5פרופ' פיש אלכסמעגלים אלקטרויים ספרתיים583308

331.50.75--פרופ' פיש אלכסמעבדה למעגלים אלקטרויים ספרתיים583315

31-442פרופ' זלבסקי זאבמבוא לאופטיקה מודרית ואלקטרו-אופטיקה583340

31-442פרופ' וייס אריהמבוא לביולוגיה למהדסים583201

171033028.514.25סה"כ שה ג' סמסטר 5

331.50.75--פרופ' שור יוסףמעבדה למעגלים אלוגיים683325

31-442פרופ' יערי גורמדעי תוים ביולוגים683414

31-442פרופ' שפי אוריתפיזיולוגיה כמותית (הפך לחובה במקום ביוכימיה כמותית)683661

31-442ד״ר שחר אלוןוירו-גומיקה6,883675

9331513.56.75סה"כ שה ג' סמסטר 6

773.5--7-פרויקט - בביו-הדסה ומוח (יתן לקחת בהחיה משותפת עם מדעי המח)7,883401

442--4פרופ' חמוטל סלוביןוירופיזולוגיה של מערכות727350

442--4פרופ' אלון קורגריןוירופיזיולוגיה תאית780338

221--2ד"ר דה כהןוירואטומיה727312

442--4דר' דה כהןמעבדה בוירוביולוגיה727434

31-442ט..דימות למדעי המוח7

31-442ט..מידול רשתות וירוים8

2720292914.5סה"כ שה ד'

1274511183173.586.75סה"כ חובות כלליות

קורסי בחירה:  (יש לבחור ארבעה סה״כ, שלושה קורסים לפחות צריכים 
להיות מאותו אשכול)

אשכול חישוביות

21-331.5פרופ' גולדברגר יעקבמבוא ללמידת מכוה683622

31-442פרופ' גות שרוןאלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות683321

221--2ד"ר פתיה איתןלמידה מבוססת חיזוקים783635

221--2פרופ' יזהר בר-גדסמיריון חישובי במדעי המוח27405 6,8

21-331.5פרופ' יערי גורבקרה למערכות ביולוגיות783666

31-442ט..ביוכימיה כמותית (הפך לבחירה במקום פיזיולוגיה כמותית)6

21-331.5פרופ' קליסקי תומרביולוגיה חישובית - ביואיפורמטיקה783665

אשכול וירוביולוגיה ודימות

221--2פרופ' חמוטל סלוביןסמריון פיזיולוגיה של מערכות6,827402

מגמת וירו הדסה (83103) - תשפ"ב



221--2פרופ' זאב (אד) שטרןסמריון פיזיולוגיה תאית727403

442--4פרופ' מיכל בן-שחרמבוא למוח ושפה6,827218

221--2ד"ר אילה ציון-גולומביקפסיכולוגיה קוגטיבית6,827346

331.50.75--פרופ' וייס אריהמעבדה מתקדמת בביו-הדסה6,883411

31-442ד"ר דיאלי עמוסדימות רפואי783668

21-331.5ד"ר דיאלי עמוסיסודות אופטיקה ביו-רפואית883667

אשכול וירוטכולוגיה

783660Bio-chips + סורים21-331.5פרופ' פופובצר רחלהביו- ס

221--2ט..אלקטרופיזיולוגיה כמותית8

221--2ט..וירוטכולוגיה6

221--2ט..מחלות עצביות - טכולוגיות לאבחון וטיפול7

221--2ט..שיקום והדסת רקמות8

 196
ש"ס 
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 90.75
"ז 

שתיות

 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שיויים בתכית הלימודים ולעדכה בהתאם.

מס' .ז. המיימלי הדרש בקורסים הפקולטטיביים בהדסת חשמל בתואר ראשון היו  90.75"ז, לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואגלית. על הסטודט למלא אחר 
חובות אלה כמפורט בתקון האויברסיטה. החישוב בוצע לפי ארבעה קורסי הבחירה בסה״כ  4״ז.

 • סטודט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שי ישיר בהדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות.

 • חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשתיים.

 • סדת העשרה "תוכת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא .ז. והיא פתוחה לרישום עבור סטודטים בשת לימודיהם השייה או השלישית.

 • כל סטודט חייב ללמוד ארבעה קורסי בחירה מתוך הרשימה המצורפת, על שלושה קורסים מבין הארבעה להיות מאותו אשכול (חישוביות/וירוביולוגיה ודימות/וירוטכולוגיה)


